Seznam zdravotních služeb, k jejichž poskytnutí je vyžadován písemný souhlas
(dle §45 odst. 2 písm. h), zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách)
Pracoviště:
ARO:



Dětské oddělení:












Gynekologie:






Podání kontrastní látky během vyšetření uropoetického traktu u dětí
a dospívajících
Dynamické testy v endokrinologii
Fototerapie
Klonidinový test (k vyloučení deficitu růstového hormonu)
Lumbální punkce
Alergenová terapie
Alergenová terapie pro dospělé
Odběry biologického materiálu na vyšetření metabolických vad
Odstranění pupečního pahýlu u novorozence
Novorozenecký laboratorní screening










Provedení císařského řezu
Odstranění dělohy břišní cestou (abdominální hysterectomie)
Odstranění dělohy poševní cestou (vaginální hysterectomie)
Odstranění dělohy kombinovaným laparoskopicko poševním přístupem
(laparohysterectomie)
Diagnostická laparoskopie
Sterilizace
Konizace – operace na děložním čípku a kyretáž hrdla děložního
Porod
Biopsie vulvy (zevních rodidel)
Kyretáž hrdla a dutiny děložní
Hystereskopie a biopsie sliznice děložní
Burchova kolpopexe s odstraněním dělohy břišní cestou / s odstraněním
vaječníků / s reparací paravaginálního defektu / s kuldoplastikou
Odstranění dělohy s nádorem, vejcovodů a vaječníků břišní cestou
Rekonstrukční operace pánevního dna s odstraněním dělohy
Revize dělohy
Revize dělohy po porodu
Epidurální analgezie
Probatorní laparotomie
Operace Bartholinské žlázy
Aplikace Entonoxu
















Laparoskopická cholecystektomie (odstranění žlučníku)
Operace kýly
Operace varixů (křečových žil dolních končetin)
Operace aorty, tepen dolních končetin (bypass, aneurysma atd.)
Operace karotidy (krkavice)
Operace prsu
Léčba hemoroidů
Amputace dolní končetiny
Implantace intravenózního portkatétru
Novotvar tlustého střeva v oblasti levé části tračníku
Novotvar tlustého střeva v oblasti pravého tračníku
Hrudní drenáž
Artroskopie kolenního kloubu
Extrakce (odstranění) osteosyntetického materiálu










Chirurgie:

Zdravotní služba
Podání anestezie



Repozice a osteosyntéza zlomeniny

Interna:









Elektrická kardioverze
Punkce štítné žlázy
Jícnové echo
Telemetrie
Sternální punkce
Punkce štítné žlázy
Bronchoskopie

Neurologie:



Lumbální punkce

ORL:













Endoskopické odstranění nosní mandle (EAT)
Endoskopická operace nosu (FESS)
Modelace ušního boltce
Vynětí (tonsilektomie) / zmenšení krčních mandlí (tonsilotomie)
Tympanostomie (zavedení ventilačních trubiček do bubínku)
Operace středního ucha
Operace útvaru na krku
Septoplastika (operace nosní přepážky)
Přímá laryngoskopie, hypofaryngoskopie, oesofagoskopie (endoskopická
operace cest dýchacích či polykacích)
Radiofrekvenční indukovaná termoterapie (RFITT)
Excise kožního či slizničního útvaru

Ortopedie:






Operace totální náhrady kolenního kloubu
Operace totální náhrady kyčelního kloubu
operace – malé výkony
Punkce kloubu či aplikaci léčiva do kloubu či k šlachovému úponu

Urologie:





Biopsie prostaty
Nefrektomie
Radikální orchiektomie (operační odstranění varlete a přilehlého semenného
provazce)
Oboustranná orchiektomie vč. orchiektomie subkapsulární
Orchiektomie pro zánět
Optická ureterotomie (OUT)
Operační revize skrota
Transvezikální prostatektomie
Transuretrální resekce prostaty (TURP)
Transuretrální resekce v močovém měchýři (TUR)
Vasektomie
Operace cysty nadvarlete
Cytoskopie
Dilatace uretry
Operace hydrokély
Operace kondylomat
LERV
Nefrostomie
Perkutánní extrakce konkrementu (PEK)
Ureterorenoskopie (URS)
Operace varikokély
Zavedení ureterálního stentu
Vyjmutí ureterálního stentu
Cirkumcize
Ascendentní pyelografie
Cystolithotrypse





























Excise karunkuly uretry
Pyeloplastika
Frenuloplastika














Sono prsů
Punkční biopsie prsu
Vyšetření orgánu s podáním kontrastní látky do žíly (ledviny, CT břicha, pánev,
hrudník, plíce, mozek)
Biopsie
Punkční drenáž abscesu
Periradikulární terapie / facetová denervace (PRT / FD)
Flebografie (pro ověření průchodnosti, průběhu a morfologie žilního řečiště)
Angiografie
Lumbosakrální radikulografie (RSG) a perimyelografie (PMG)
Dilatace zúženého místa trávicí trubice
Zavedení filtru do dolní duté žíly
Vyjmutí cizího tělesa – filtru z krevního řečiště

TRN:




Povinná vakcinace proti TBC
Nepovinná vakcinace proti TBC

Kožní ambulance:



EPI testy

Odběrová místnost:



Glukózový toleranční test (oGTT)

Klinická onkologie:



Chemoterapeutická léčba

Gastroenterologie:






Gastroskopie
Kolonoskopie
ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie)
Necílená biopsie jater

Centrální příjem:



Odběr žilní krve na žádost zaměstnavatele (pro další zpracování
v toxikologické laboratoři)

Závodní ordinace:









Očkování
Očkování
Očkování
Očkování
Očkování
Očkování
Očkování

RDG

Engerix B
Tetavax
Pneumo 23
FSME IMMUN
Vaxigrip
Havrix
Twinrix

